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Organizacja i zasady pracy obowiązujące w świetlicy SP nr 138 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. J. Horsta w Warszawie zgodnie z obowiązującymi  

przepisami i wytycznymi GIS, MZ i MEN – od 1 września 2020 r.   

 

 

WSTĘP 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na 

wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, 

że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. 

Wirus przenosi się: 

 bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. 

Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako 

bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku 

(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem), 

 pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem 

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach. 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy 

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia.  

 

ROZDZIAŁ  1 

Organizacja pracy Świetlicy  

 

1. Do Szkoły i świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i świetlicy oraz z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

W drodze do i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

Szkoły, zachowując zasady: 

a) dziecko/dzieci odprowadza i odbiera ze szkoły 1 rodzic/opiekun, 

b) zachowania dystansu społecznego – od kolejnego rodzica/opiekuna 

z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m, 

c) zachowania dystansu społecznego – od pracowników Szkoły min. 1,5 m, 

d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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4. Zgodnie z wytycznymi ustala się, że w grupie świetlicowej może przebywać do 

25 uczniów. 

5. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzania do Szkoły dziecka 

zdrowego, bez objawów chorobowych.  

6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do przeprowadzenia 

dezynfekcji rąk. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę 

zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane 

do budynku Szkoły. 

7. Przy wejściu do Szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk – instrukcja GIS. 

8. Pracownicy dyżurujący przy wejściu do Szkoły w określonych godzinach zostają 

zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

9. Ustala się, że świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30. 

Odbiór dzieci ze świetlicy do godz. 17:30. 

10. W godzinach określonych w pkt. 9 wejście do Szkoły i świetlicy jest zamykane 

i udostępnia się kontakt telefoniczny lub domofon. 

11. Wprowadza się w Szkole tzw. „Strefę Rodzica”, poza którą osoby postronne (też 

rodzice/opiekunowie prawni) nie będą miały wstępu. 

12. Dziecko do Szkoły przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany stosować 

się do wytycznych GIS, MZ i MEN. 

13. Podczas pobytu dziecka w placówce zaleca się korzystanie dziecka z maseczki lub 

przyłbicy w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

14. Dzieci przebywające w świetlicy udają się na posiłki w grupach na zmianę 

w wyznaczonych godzinach. Kolejna grupa udaje do stołówki po dezynfekcji stołówki. 

Dzieci nie dzielą się jedzeniem. 

15. Podczas pobytu na szkolnym placu zabaw/boisku dzieci, korzystają tylko z wyznaczonych 

miejsc. 

16. Do czasu przeprowadzenia dezynfekcji plac zabaw ogradza się taśmą lub wywiesza się 

informację o zakazie wstępu.  

17. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, a po jej powrocie zabawki na placu 

zabaw muszą zostać zdezynfekowane, aby z placu zabaw mogła korzystać kolejna grupa 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

18. Wyłącza się źródełko lub fontanny wody pitnej. Z dystrybutorów wody, dzieci mogą 

korzystać tylko pod nadzorem wychowawcy świetlicy. Dzieci mogą posiadać własną 

wodę. 

19. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk. 

20. W czasie dnia pracy dokonuje się kontroli stanu środków czystości w toaletach i sprawdza 

się ilość płynu dezynfekującego w dozownikach. 

21. Szkoła zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji. 

22. Szkoła przygotowała procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Każdy 

pracownik jest zobowiązany zapoznać się z procedurą i ją stosować. 
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23. Przy wejściu do Szkoły udostępniony jest termometr bezdotykowy. Każdy pracownik jest 

zobowiązany stosować się do wytycznych GIS w celu samokontroli temperatury ciała. 

W przypadku, kiedy podczas samokontroli temperatury ciała pracownik będzie miał 

wyższa temperaturę niż 38 st. C nie może podjąć pracy  i zawiadamia o tym fakcie 

Dyrektora Szkoły.  

24. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, duszności, problemy 

z oddychaniem, podwyższoną temperaturę, zmęczenie) nie może podjąć pracy 

i bezzwłocznie poinformuje Dyrektora Szkoły. 

25. Szkoła ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane 

w przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby (kaszlu, duszności, problemów 

z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia). 

26. Wyznacza się pomieszczenie do tzw. izolacji (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie przebywała odizolowana osoba 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

27. W przypadku zarejestrowania zakażenia w Szkole, powiadamia się osoby, które mogły 

mieć kontakt z osobą zakażoną, aby zastosowały się do zaleceń GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

ROZDZIAŁ  2 

Wychowawcy świetlicy i personel pomocniczy sprawujący opiekę nad wychowankami  

 

1. Wychowawcy świetlicy i personel pomocniczy zostaje zapoznany z wytycznymi GIS, MZ 

i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna. 

2. Wychowawcy świetlicy zostają zobowiązani do przeprowadzenia z dziećmi zajęć, 

podczas których będą omówione zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące 

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

3. Wychowawca świetlicy przygotowuje salę do zająć opiekuńczo-wychowawczych poprzez 

usunięcie z Sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, 

np. pluszowe zabawki. 

4. Wychowawca świetlicy weryfikuje, czy dziecko nie zabrało do sali, w której sparowana 

jest opieka przedmiotów lub zabawek, które nie są własnością Szkoły. 

5. Wychowawca świetlicy zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. 

6. Wychowawca świetlicy organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

7. W sali, w której odbywają się zajęcia wychowawca świetlicy umieszcza instrukcje: 

a) Jak skutecznie myć ręce. 

b) Jak skutecznie dezynfekować ręce. 

c) Jak prawidłowo nałożyć iż zdjąć maseczkę. 

d) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.  

8. Wychowawca świetlicy organizuje zabawy, które nie generują większych skupisk dzieci 

w jednym miejscu. 
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9. Wychowawca świetlicy może organizować wyjścia na wewnętrzny plac zabaw Szkoły, 

według ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu.  

10. Wychowawca świetlicy, który w czasie zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, 

skakanki, obręcze przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji.  

11. Wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, nie rzadziej niż co 

godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 

12. Dyrektor wyznacza wychowawcom świetlicy pomieszczenia i sale, w których będą 

prowadzone zajęcia. Wychowawca świetlicy bez zgody Dyrektora nie dokonuje zmian 

pomieszczeń w porozumieniu z innym pracownikiem.  

13. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do obserwacji dzieci będących pod jego opieką 

pod kątem zdrowotnym. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób. O niepokojących objawach choroby 

występujących u dziecka zostają poinformowani rodzice/opiekunowie, którzy mają 

obowiązek pilnego odbioru dziecka ze Szkoły. O fakcie odizolowania dziecka zostaje 

bezzwłocznie powiadomiony Dyrektor. 

14. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci 

zobowiązany jest do stosowania środków ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

 


